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Vistos. 

 
1. O Ministério Público, com base no Termo Circunstanciado n.º 

248/2015/150436/B, oriundo da Delegacia de Polícia de São Francisco de Paula/RS, ofereceu 
denúncia contra MAURÍCIO MATIAS GUIMARÃES PINTO, já qualificado, dando-o como 
incursos nas sanções do artigo 282, parágrafo único, do Código Penal, pela prática do fato 
delituoso descrito nas fls. 02/03. 

 
Postulou o processamento da inicial acusatória e, ao final, a procedência 

da ação penal, arrolando, para tanto, o nome da vítima e de uma testemunha. 
 
Citado (fl. 71), o réu apresentou resposta à acusação. 
 
Recebida a denúncia em 02 de junho de 2016 (fl. 89), foi designada 

audiência de instrução e julgamento. 
 
Após a oitiva das testemunhas arroladas, o réu foi  interrogado e a 

instrução foi encerrada. 
 
Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a absolvição do 

acusado, o que foi reiterado pela Defesa. 
 
É o relatório do processo. 
 
 
2. Foi imputada ao réu a prática do delito previsto no artigo 282, 
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parágrafo único, do Código Penal. 
 
Em seu interrogatório, o acusado negou a acusação, aduzindo que 

exercia a profissão de optometrista nos limites da legislação vigente. 
 
Fernando Lummertz, testemunha, relatou que atendeu, em seu 

consultório, pacientes que relataram que o acusado realizava exames e prescrevia lentes. 
 
Não há o que acrescentar à análise feita pelo Ministério Público, pois a 

prova colacionada aos autos, de fato, não trouxe elementos de convicção a demonstrar que 
o réu tenha incorrido nas sanções do tipo penal em apreço. 

 
No caso dos optometristas, para a aferição do requisito objetivo, deve-

se levar em conta os Decretos 20.931/32 e 20.492/34 e a expressa autorização para a prática 
de alguns atos previstos na Portaria 397 do Ministério do Trabalho. 

 
A prova existente nos autos evidencia que o denunciado não exerceu a 

profissão sem autorização legal e tampouco excedeu os limites da profissão de optometrista, 
pois apenas prescreveu grau, não havendo nenhum indicativo de que efetivamente tenha 
realizado diagnóstico e tratamento de doenças relacionadas ao globo ocular, atos estes 
privativos do médico. 

 
Assim, considerando que no caso concreto as atividades exercidas pelo 

acusado estão abarcadas pela descrição de práticas inerentes à sua profissão, em 
conformidade com a Portaria n. 397/2002 do Ministério do Trabalho, e que o denunciado 
está devidamente habilitado a exercer o ofício de optometrista, o decreto absolutório é 
medida que se impõe. 

 
 
3. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para absolver 

o réu MAURÍCIO MATIAS GUIMARÃES PINTO das acusações que lhe foram imputadas, com 
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 

 
Custas pelo Estado. 
 
Com o trânsito em julgado, cumpram-se as necessárias diligências. 

 
P. R. I. 

São Francisco de Paula, 17 de janeiro de 2019. 

 

Carlos Eduardo Lima Pinto 
Juiz de Direito 


